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Het doel ligt vast, nu de route. 

Jac Geurts toonde ons op de ontmoetingsdag een lijstje met redenen waarom mensen op stap naar Rome gaan. 

Maar wanneer eenmaal het besluit is genomen en de mogelijkheid zich aandient, komt de vraag: hoe zal ik lopen 

of fietsen? De donkere maanden bieden een uitgelezen gelegenheid om daaruit wijs te geraken. Daarom in deze 

Nieuwsbrief veel aandacht voor dit onderwerp. Behalve de Via Francigena of de Reitsma-route zijn er nog andere 

mogelijkheden om het pelgrimsdoel te bereiken. Zoals bijvoorbeeld de Chemin d’Assise of over de Europese wan-

delweg E1 door Zwitserland tot in Pavia. Of stippel je zelf je route uit? We helpen je alvast graag op weg. Ook door

lopen voorbij Rome tot in de hiel van Italië is een optie, bijvoorbeeld langs de Via Francigena del Sud.  

De wintertijd is voor de vereniging Pelgrimswegen de tijd om de koers bij te sturen, even achteruit kijken vanwaar 

we komen en dan het doel weer in het vizier nemen. Geen overbodige luxe, op het scharniermoment waar we met 

onze club zijn aanbeland. In het voorjaar komen we naar aanleiding van de algemene ledenvergadering hier zeker 

op terug.  

Onze beste wensen voor wat komen mag, de redactie.  

http://pelgrimswegen.nl/
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De vereniging 

Leden– en Informatiedag, Het huiskamer project 

Routes 

via Francigena del Sud,  Chemin d’Assise, Een eigen 

route bepalen, E1: San Gothardo — Pavia  

Sulla Strada 

Over crocussen en zeep 

Overnachten 

De abdij van Fischingen 

Rome 

 San Giuliano dei Fiamminghi 

Italiaans 

 il presepe di Santa Maria Maggiore  

Pelgrims 

Wat zeggen getallen? Pelgrimeren in Limburg 

Gezien, gelezen, gehoord 

 Op weg naar de eeuwige stad 

Prikbord 

De weg is Poëzie 

Reacties aan nieuwsbrief@pelgrimswegen.nl 

 Website vereniging: pelgrimswegen.nl 

Omnes nr 14 verschijnt in april 2017  

de nieuwsbrief nr 36 in februari 2017 

De foto’s behoren aan de auteurs  

tenzij anders aangegeven 

Foto  Titia Meuwese  

mailto:nieuwsbrief@pelgrimswegen.nl
http://pelgrimswegen.nl
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Agenda 

Regionale Informatiedag te Mechelen  

Datum:        zaterdag 18maart 2017 13u  tot 17u 

Locatie:       Jeugdherberg   ‘De Zandpoort’  

Zandpoortvest 70 2800 Mechelen, België  

Informatie voor en door fietsers en wandelaars naar Rome en Assisi 

Lezing over Emo's reis, door historicus Dick de Boer 

Inschrijven via email aan: infoviaromea@yahoo.com  

Programma: infoviaromea@blogspot.com 

Organiseer je zelf een lezing of andere activiteit in verband met pelgrimeren?  Zend een berichtje aan 

info@pelgrimswegen.nl en we vermelden het in de agenda op de website van de vereniging. 

Vier vrije voeten 

Riet van Laake  en Guus Wesselink hebben voor 2017 weer een druk programma 

met lezingen over hun pelgrimstochten. Er zijn lezingen op donderdag 26 januari 

2017 in Rijswijk, donderdag 9 februari 2017 in Megen (Oss) en zaterdag 18 maart 

2017 in ‘s-Hertogenbosch. Bekijk de laatste informatie op www.viervrijevoeten.nl 

Te voet van Rome naar Finibus Terrae 

Bart Vermeyen liep langs 900 km de via Francigena del Sud van Rome tot het 

puntje van de hiel van Italië. Hierover geeft hij een voordracht.  

Zondag 22 januari te 14u in zaal Gambrinus, St Cordulastraat 22, Schoten, BE 

Gratis na reservatie aan bartvermeyen@hotmail.com. Zie hier voor details. 

Onze vereniging  zal aanwezig zijn op de Fiets- en Wandelbeurzen  

Fiets- en wandelbeurs Nederland 11 & 12 februari 2017 in de jaarbeurs te Utrecht 

Riet van Laake  en Guus Wesselink zullen aanwezig zijn op hun stand ‘vier vrije 
voeten’  Ze geven op beide dagen een lezing om 15.00 uur over hun tocht in Zuid-
Italië.  

Everdiene Geerling geeft een lezing en wel over pelgrimeren als vrouw alleen.  

Fiets- en wandelbeurs Vlaanderen 18 & 19 februari 2017 in Flanders Expo te Gent 

Wil je mee informatie geven op één van de beurzen, stuur dan een berichtje aan 

gwesselink@live.nl  

http://www.jeugdherbergen.be/nl/jeugdherbergen/in-de-stad/mechelen-de-zandpoort
mailto:infoviaromea@yahoo.com?subject=Inschrijving%20Info%20en%20Ontmoetingsdag%20fietsers%20en%20wandelaars%20naar%20Rome%202016
mailto:infoviaromea@blogspot.com
mailto:info@pelgrimswegen.nl?subject=Aankondiging%20evenement
http://pelgrimswegen.nl/agenda/
http://www.viervrijevoeten.nl/lezingen/
mailto:Bartvermeyen@hotmail.com?subject=Te%20voet%20van%20Rome%20naar%20Finibus%20Terrae
http://pelgrimswegen.nl/wordpress/wp-content/uploads/Agenda/Lezing_BartVermeyen_201701.pdf
http://www.fietsenwandelbeurs.nl/index.php/nl/
http://www.fietsenwandelbeursvlaanderen.be/index.php/nl/
mailto:gwesselink@live.nl
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De vereniging 

De leden- en informatiedag gehouden op zaterdag 19 november 2016 

door Luc Gregoir  

Jammer dat het spoorwegnet in de knoop lag en een aan
tal enthousiaste leden verhinderde op de landelijke leden- 
en ontmoetingsdag te Houten aanwezig te zijn. Wie het 
wel lukte had er geen spijt van. Dat hebben we te danken 
aan Ester, Jan, Ed en Paulien van de vernieuwde werkgroep 
evenementen die voor hun vuurdoop stonden maar het 
geheel in goede banen wisten te lijden.  

 

 

Op de algemene leden vergadering (ALV) werden de punten en komma’s in de verslagen op de juiste 
plaats gezet, hetgeen bewijst dat deze documenten met de nodige aandacht bekeken werden. Ledenaan
tallen, nieuwkomers, uitschrijvers, budgetten en prognoses passeerden de revue. Ook de samenstelling 
van het bestuur kwam aan orde. Daarbij deelde Cor Kuyvenhoven - die vorig jaar de voorzittershamer van 
Gert Wich overnam - mee het voorzitterschap binnen afzienbare tijd te zullen overdragen. De kaderleden 
Erica Visman en Wim van Miltenburg zullen voorgedragen worden voor een bestuursfunctie. Marijn Bos
ma werd met plezier spreektijd gegund om zijn route project San Gothardo – Pavia aan te kondigen. Hier
over verder meer in deze nieuwsbrief. 

Na de verwelkoming was het woord aan Jac Geurts, gepensioneerd en gepassioneerd “grenslander”. Hij 
onderhield ons over de wandelgekte van de babyboomers. Een fenomeen waaraan ook hijzelf - als druk
bezette prof met een beroepsleven dat rond statistieken draaide - niet ontkomen is. Rome heeft hij nooit 
bereikt maar hij is er wel in een wijde bocht omheen gelopen tot in Monte Cassino. Hij toont ons de fo
to’s van zijn reis, geen ansichtkaartjes maar beelden van de mensen die hij onderweg tegenkwam. Voor 
wie er niet bij was is er nog het oktober nummer van Omnes. Daar gaan we uitvoering in op Jac’s verhaal. 
Ook in zijn boek ‘De grenzelozen’ kan je zijn verhaal in detail volgen.  

De belangstelling voor de daaropvolgende workshops en lezingen was zo groot dat twee dagen voor aan
vang de inschrijvingen vol waren en afgesloten moesten worden. Het aanbod was naar goede gewoonte 
heel gevarieerd: welke fiets- en wandelwegen gaan er richting Rome, pelgrimstochten ver weg en dicht
bij, Marcus Aurelius mee in mijn fietstas.   

Tussen de eerste en tweede middagsessie kwam men samen rond het thema van het huiskamerproject 
waarover Erica Visman verder in dit nummer aan het woord komt. En op het “piazza ” was er volop ruim-
te voor het uitwisselen van persoonlijke ervaringen.  

Wat opviel tijdens deze dag was het enthousiasme van aankomers, vertrekkers én aankomers die onge
duldig opnieuw op pad willen. Maar er was ook aandacht voor wat zich momenteel afspeelt in Centraal 
Italië langs de randen van het pelgrimspad. Er werd besloten de mogelijkheid te geven een bijdrage te 
doneren voor de noden van de slachtoffers van de aardbevingen. Dit heeft € 215,05 opgeleverd. Het be
stuur heeft besloten dit bedrag te verdubbelen en over te maken op de rekening van het Italiaanse Rode 
Kruis.  

Wie de collectebus niet zag staan of in een treinwagon zat die zijn weg naar Houten niet vond kan nog 
altijd storten op de rekening van de vereniging NL20 RABO 6139 2574 54 (BIC: RABONL2U) onder vermel
ding ‘aardbeving Italië’. 

Zie verder volgende bladzijde 

Inhoud 
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De vereniging 

Berichten van het bestuur - november 2016 

door Arnoud Boerwinkel 

  Cor Kuyvenhoven zal tot 2018 aanblijven als voorzitter van de Vereniging. Dit 

in tegenstelling tot zijn mededeling, gedaan op de Algemene Leden

vergadering van 19 november in Houten. 

 Wim van Miltenburg en Erica Visman – Van Baren zullen op de komende Alge

mene Ledenvergadering (voorjaar 2017) worden voorgedragen als nieuw 

bestuurslid. Vooruitlopend daarop zal Wim zich gaan bezighouden met 

evenementen en projecten: zowel intern (ledendag, ALV’s, samen met Ed 

Piek) als extern, waar nodig. Dit in nauwe samenwerking met Guus Wes

selink. Erica gaat zich bezig houden met het verder ontwikkelen van het 

huiskamerproject. 

 Guus Wesselink zal zich vooral toeleggen op de communicatie in bredere zin, 

zoals media en pers en interne communicatie binnen de vereniging tussen 

mensen en werkgroepen. Ook is hij contactpersoon vanuit het bestuur 

met de redactiecommissie (website, Nieuwsbrief, Omnes, FB en Twitter). 

Verder zal hij een lijst samenstellen van leden die stands kunnen beman

nen en lezingen kunnen houden op beurzen en informatiebijeenkomsten. 

 Najaar 2017 bestaat de Vereniging Pelgrimswegen tien jaar. In het kader van 

dit jubileum zal in oktober ’17 en april ’18 een extra dik nummer van Om

nes verschijnen. Ook de ontmoetingsdag van november 2017 zal in het 

kader hiervan een extra feestelijk karakter hebben. 

 Per 1 januari zal Luc Gregoir de coördinatie van de website op zich nemen. 

Gert Wich zet dan een punt achter de werkzaamheden die hij vanaf het 

najaar 2015 hiervoor heeft verricht. Voor de functie van hoofdredacteur 

Nieuwsbrief hebben we inmiddels (met een kleine slag om de arm) een 

opvolger van Luc gevonden. Meer daarover in  de Nieuwsbrief Nr 36 

Inhoud 
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Het huiskamer project 

door Erica Visman – van Baren 

This moment does not exist without you 

Dit is de tekst die oplicht als je de Dalempoort van Gorinchem uitloopt. De foto is gemaakt tijdens een 
rondwandeling op de bijeenkomst van huiskamercoördinatoren in Gorinchem. Als er geen huiskamerpro
ject en geen huiskamercoördinatoren waren, dan was er ook geen foto en geen ontmoeting geweest. Of
wel kom in actie; wij als vereniging leveren de mogelijkheden, jij als lid bent nu aan zet. 

Wat beogen we met het project? 

De Vereniging PnR wil met het huiskamerproject de behoefte aan meer ontmoetingen en uitwisseling van 
ervaringen/informatie faciliteren. De kernwoorden van het project zijn kleinschalig en dichtbij. We forme
ren groepen van leden die bij elkaar in de buurt wonen en die behoefte hebben aan contact met andere 
Romelopers/-fietsers. Kleinschalig, omdat we willen dat mensen die deelnemen gekend worden; dichtbij, 
omdat dat het meest praktisch is. Wat de groep doet en hoe vaak ze bij elkaar komt is aan de groep zelf. 
Uiteraard is de doelstelling van de Vereniging wel leidend bij de activiteitkeuze. Ook de huiskamer hoeft 
hier niet letterlijk genomen te worden. Museum, bos en café zijn ook prima ontmoetingsplekken. 

Hoe gaat het met het project? 

Een eerste evaluatie van het project heeft plaatsgevonden tijdens de ontmoe
tingsdag in Houten. Deze evaluatie was er vooral op gericht om van elkaar te 
leren wat werkt. Elkaar inspireren met mooie verhalen. En natuurlijk gaat niet 
alles van een leien dakje. Ook dat hoort bij een project in de opstartfase. Het 
organiseren van een bijeenkomst gaat soms moeizaam, maar als de bijeen
komst er dan eenmaal is, dan blijkt het elke keer weer te leiden tot mooie ont
moetingen. 

Er ontstaan steeds meer huiskamers, maar er zijn ook nog open plekken. We 
zoeken nog coördinatoren voor Noord Holland Noord, Leiden / Alphen ad Rijn, 
Delft / Zoetermeer, Utrecht West, Utrecht, Amersfoort, Breda, Tilburg, Veghel, 
Ede, Arnhem, Twente, Zwolle, Friesland. 

Lijkt het je leuk om dit project mede vorm te geven en zie je dat jouw woonge
bied nog geen huiskamer kent?  

Stuur dan een mailtje naar ericavanbaren@hotmail.com 

mailto:ericavanbaren@hotmail.com
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Nieuwe routebeschrijving Lugano - Pavia 

door Ben Teunissen  

Route 

Natuurlijk zijn we als vereniging altijd op zoek naar nieuwe wegen in de richting van Rome. Vol trots 

melden we dat een van onze leden een verantwoorde routebeschrijving heeft gemaakt voor wandelen-

de pelgrims: de Trail Lugano - Pavia. 

Tijdens de voorbereidingen van je pelgrimstocht in de richting van Ro

me speelt immers het probleem welke mogelijke route om de Alpen te 

passeren je zult kiezen. En vind je daarbij dan ook  een aansluiting met 

bestaande wandelpaden in Italië? In het Handboek ‘Op pelgrimsreis 

naar Rome’ zie je dat er bij de ‘middelste Alpenroute’ via de Gotthard

pas nog een routegidsje ontbreekt voor de verbinding tussen Zwitser

land en de Via Francigena. 

Voor de leden die op 19 november de ledenvergadering bezochten, 

presenteerde Marijn Bosma vol enthousiasme zijn eerste proeve voor 

een aansluitende en verbindende routebeschrijving. Naar aanleiding 

van een idee door Gert Wich had Marijn al verkenningen in het gebied 

gedaan.  

En om het ‘Europees Lange Afstand Wandelpad E1’ langs de rivier 

Ticino in Lombardije vast te leggen, heeft hij als professioneel carto-

graaf samen met stagiair Bart Leemeijer zijn eerste bevindingen vast

gelegd op een overzichtskaart, een webkaart en in een brochure.  

Wanneer je van plan bent om deze route in de nabije toekomst te kie

zen, dan wil Marijn graag horen of je het eens bent met zijn 

‘voorkeurslijn’ en of je betere alternatieven hebt ontdekt. Ook ontbre

ken er nog ervaringen met overnachtingsadressen. Met jouw hulp kun

nen we deze route verder aanvullen en perfectioneren.Heb je belang

stelling om aan dit project mee te werken of wil je meer informatie? 

Schroom niet om met Marijn Bosma contact op te nemen. En natuurlijk 

proberen we deze route tussen Lugano en Pavia een plek te geven op 

onze site pelgrimswegen.nl!   

Inhoud 

http://pelgrimswegen.nl/vereniging/publicaties/kaarten/overzicht-wandel-routes-in-italie/
https://nl.wikivoyage.org/wiki/Wandelroute_E1
http://bosmagrafiek.nl/Poster_Ticino.pdf
https://hikingtrail.github.io/ticino/
http://bosmagrafiek.nl/Brochure_Ticino.pdf
http://info@bosmagrafiek.nl
http://pelgrimswegen.nl/vooraf-aan-rome/routes/wandelroutes/doorsteken/
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Een weg langs de grens 

door Titia Meuwese 

Route 

Frank en ik zijn pelgrims van de langzame soort: we zijn al sinds 
2010 onderweg, omdat we niet meer dan twee weken van onze 
verplichtingen weg kunnen. Desondanks zijn we elk jaar weer 
heel blij met onze twee weken trekken. Weliswaar mis je na
tuurlijk de ervaring van het lang onderweg zijn, maar vaak denk 
ik, als ik de verslagen van de doorgaande pelgrims lees: in de 
tweede helft wordt het meer Rome bereiken en minder ver
wondering. Wij blijven - denk ik - wat meer focussen op de weg, 
de natuur en cultuur om ons heen. Dus daarom kiezen we mis
schien wel al deze “rare” wegen. 

We hebben een website gebouwd waar nu alles systematisch 
op staat: 78 dagen lopen van de Belgische grens tot aan Floren
ce, over bestaande en nieuwe wegen. Met een beschrijving, 
met hoogteprofielen, GPS-trails en een kaart. De kaart is ge
maakt in UMAP, een aangepaste Open Street Map. Voor de vol
ledigheid staan op de kaart niet alleen onze reis, maar ook 
goeddeels de andere routes: Francigena, GR5, Oostelijke route. 
Die had ik deels al nodig voor mijn planning. Maar ik ben ze ook 
gaan zoeken op het internet. 

Welnu, een andere weg dus: veel grensgebieden. Vanaf Gronin
gen tot aan de Zwitserse grens ben je er nooit meer dan vijftig 
km vanaf. Veel natuur, maar nooit al te lastig om te lopen. Vaak 
makkelijker lopen dan de GR5, maar moeilijker dan de Via Fran
cigena. Je loopt niet door de lege velden van Noord Frankrijk. In 
Zwitserland niet door het superdure gebied rond het meer van 
Genève, maar door een eenvoudiger maar zeer fraai gebied in 
Midden-Zwitserland. Over een pas waar je alleen lopend over
heen kunt om in Italië te komen. In Italië loop je dwars op de 
Povlakte, langs de Ligurische kust en vervolgens steek je door 
naar Florence. 

Kortom: een alternatief dat zeer de moeite waard is om te erva
ren.  

De link naar onze site is: https://www.spec-holding.nl/de-reis/  

https://www.spec-holding.nl/de-reis/
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Route 

Een voettocht op de Via Francigena del Sud van Benevento naar Finibus Terrae  

door Guus Wesselink 

September 2016. Het is prachtig weer; de zon schijnt en de lucht is 
aangenaam warm. Een prima conditie voor een heerlijke pelgrims-
tocht op de Via  Francigena del Sud van Benevento naar Santa Maria 
di Leuca, helemaal onderin Salento in de hak van de Italiaanse laars. 

Riet en ik verheugen ons erop. Drie jaar geleden liepen we samen van 
onze woonplaats ’s-Hertogenbosch via Rome naar Pietrelcina bij Be
nevento. Nu maken we de lange tocht af en lopen we verder, naar het 
zuidelijkste puntje van Puglia. 

In onze bagage zit het boek van Monica d’Atti. Het had ons in 2013 
voor het traject van Rome naar Benevento goede diensten bewezen. 
Nu gaan we de laatste hoofdstukken proberen. (De vertaling van Rita 
Denkers en Piet Heidema hebben we niet bij ons, omdat we liever in 
het Italiaans lopen.  

Leden van Pelgrimswegen naar Rome kunnen de vertaling echter ver
krijgen door een e-mail te zenden aan info@pelgrimswegen.nl) 

Op 12 september vliegen we naar Rome, nemen daar de sneltrein naar 
Benevento en lopen naar ons Airbnb in de historische oude binnen
stad, die we al zo goed kennen. Niet alleen van onze eerste tocht, toen 
we er na het bereiken van ons einddoel een aantal dagen hebben ver
toefd, maar ook doordat onze ‘professoressa’ Italiaans er vandaan 
komt en ons er veel over heeft verteld.  

Lees verder volgende bladzijde 

mailto:September%202016.%20Het%20is%20prachtig%20weer;%20de%20zon%20schijnt%20en%20de%20lucht%20is%20aangenaam%20warm.?subject=Nederlandse%20vertaling%20gids%20via%20Francigena%20del%20Sud%20van%20Monica%20d'Atti
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Benevento is thans een provinciehoofdstad in de regio Campania. In 
vorige eeuwen (570-1070) was het lange tijd de hoofdstad van het zui
delijk Longobardisch hertogdom, dat bijna het hele zuiden van het hui
dige Italië omvatte. Maar de eigenlijke achtergrond is Sannitisch. Dat is 
een stuk van Italië dat in de vroege eeuwen van onze jaartelling (700 
vóór Chr. -350 vóór Chr.) een gebied besloeg van het huidige noorden 
van Puglia tot het zuiden van de Abruzzen. Naar het westen strekte het 
zich uit tot en met Benevento. De Sannieten hadden hun eigen taal en 
cultuur, die nog steeds voortleeft in het oude Benevento. In de vierde 
eeuw vóór Christus werden de Sannieten ingelijfd in het Romeinse Rijk 
en verloren ze hun zelfstandigheid. 

De volgende ochtend zijn we al vroeg op pad. We gaan twintig dagen 
lopen en één dag – ongeveer halverwege - rusten in het mooie Bari 
met zijn bijzondere stukje oude stad bij de haven. 

Onze route van ongeveer 500 kilometer, voert van Benevento via Troia 
naar de prachtige steden Bari, Brindisi, Lecce, Otranto en heeft als 
eindpunt Santa Maria de Leuca. Dat is gelegen op de plek waar 2000 
jaar eerder de apostel Petrus aan land kwam vanuit Palestina. 

Van Troia lopen we rechtstreeks naar Bari; Monte Sant’Angelo laten 
we links liggen; daar zijn we op een andere voetreis al geweest (Con le 
ali ai piedi; 2015) 

De eerste drie dagen werken we ons door de Apennijnen. Stijgen en 
dalen, diepe beddingen van riviertjes en heuvels, modder en klimpar
tijen. Erg mooi! Het weer is zonnig, de onderkomens vriendelijk en 
schoon en overal is Wifi tegenwoordig. En dat is toch wel erg makkelijk 
voor het bespreken van overnachtingen onder andere. Op de eerste 
etappe zien we links van ons in de verte op een heuvel het witte stadje 
Pietrelcina liggen. Dat is de geboorteplaats van de grote Italiaanse hei
lige Padre Pio en vormde het eindpunt van onze Grote Tocht in 2013. 
Met de verrekijker halen we het dichterbij en genieten weer even van 
de emoties van toen…. 

We lopen langs de tabaksoogst die in volle gang is, langs cactussen met 
de heerlijke Figi d’India eraan (snoepen….) en langs prachtige wijngaar
den. 

De derde dag dalen we uit de Apennijnen af naar Troia en we zullen de 
rest van onze tocht in het vlakke land lopen. Maar dat wordt allesbe
halve saai. Mooie dorpen en steden, interessante cultuur en mensen, 
prachtige kunst, stichtelijke godshuizen en oude Romeinse wegen. We 
genieten van simpele, maar o zo heerlijke maaltijden, soms bereid 
door de échte Italiaanse mama’s. Het is er allemaal. 

Lees verder volgende bladzijde 

http://pelgrimswegen.nl/wordpress/wp-content/uploads/Vereniging/Publicaties/Nieuwsbrief/NB29.pdf#page=9
http://pelgrimswegen.nl/wordpress/wp-content/uploads/Vereniging/Publicaties/Nieuwsbrief/NB29.pdf#page=9
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In Troia zijn we al in de regio Puglia en we zullen daar blijven tot het 
eindpunt. Puglia is het land van warmte, groenteteelt, wijngaarden en 
vooral (in het zuiden) van de plantages met olijfbomen. Miljoenen bo
men zullen we zien. De één nog mooier dan de ander. Sommige zijn 
meer dan 500 jaar oud. We maken er foto’s van met het voornemen 
daarvan een apart fotoboek samen te stellen. Olijfbomen hebben iets 
menselijks-verweerds, ouds en zijn daardoor erg karakteristiek. Mooi 
om de kans te benutten ze voor de eeuwigheid te bewaren in een 
mooi prentenboek! 

We ontmoeten pastoors, een nieuwsgierige studente die ons een 
rondleiding geeft in haar woonplaats Bitonto. Coppa Grossa, onze 
vriend de visser in Bari uit onze vorige doorkomst. Drie Italiaanse me
depelgrims. Andrew, een pelgrim uit Engeland die onderweg is naar 
de berg Athos ver weg in Griekenland. Liefdevolle gastheren en –
vrouwen in onderkomens en nog zoveel meer aardige en bijzondere 
mensen. De dagelijkse 25 kilometers roffelen onder onze voeten weg. 
Daardoor houden we voldoende tijd over in de middag en avond om 
de was te doen, te schrijven en te genieten van onze omgeving. Zoals 
bijvoorbeeld van het in de vierde eeuw na Chr. verdwenen en vanaf 
1992 weer opgegraven historische havenstadje Egnazia. Dat ligt hal-
verwege Bari en Brindisi aan de Adriatische kust en was honderden 
jaren lang de handels- en pelgrimshaven naar de Oriënt en Jerusalem. 
Een geweldig imposant museum midden in het landschap toont ons 
alle kunst en omstandigheden van weleer.   

Dan, na de laatste vier dagen lopen vanuit de huidige poort naar het 
oosten, Brindisi, komen we aan in het uiterste puntje van de hak van 
de laars. Daar beleven we (samen met ons drietal inmiddels enthousi
aste Italiaanse pelgrimsvrienden) het avontuur van de aanmelding in 
het heilige Sanctuarium Santa Maria Finibus Terrae. Hoog gelegen aan 
een imposant wit plein op de rotsen boven de Ionische Zee is zij het 
baken voor zowel landrotten als zeelui. Wij geven onze pelgrimspoor
ten aan een priester en wachten geduldig op het vervaardigen van de 
op naam gestelde testimonia, die zullen aangeven dat wij ons als pel
grims te voet hier hebben gemeld. Na drie uur wachten ontvangen wij 
de prachtige getuigenissen, zorgvuldig gekalligrafeerd door de nonnen 
van het convent. 

En dan is het voorbij en moeten wij alle indrukken en ervaringen van 
de afgelopen twintig dagen een plek zien te geven in onze zielen. 
Warm is het afscheid van de Italianen en dan trekken we ons terug in 
een heerlijk hotel-met-zwembad om het er eens lekker van te nemen 
na alle kilometers! De zee is prachtig en de zon gaat langzaam voor 
ons onder  …. 

Inhoud 
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Route 

Vrede alle Goed 

Ben je naar Santiago en ook naar Rome gelopen? Richt dan je pijlen naar 

Assisi. Vincent Oomen weet het zeker. Pelgrim zijn, is een levenslijn in zijn 

bestaan. Het laat niet los en wat geleerd is, moet steeds ververst, aange

wakkerd worden om niet stil uitgeblust te raken. Een pelgrimsroute lopen, 

het lange gaan, eenzaam en alleen, overdenken en wikken. Dat is wat hem 

trekt. Maar wat hem niet trekt is gaan over bekende wegen.  

Met de verkiezing van de nieuwe Paus, is ook de aandacht voor Assisi weer 

toegenomen. Vorig jaar verscheen een klein bericht op de site van de Ver

eniging Pelgrimswegen dat aandacht vroeg voor de pelgrimsroute vanaf Vé

zelay (een historisch spiritueel rijke plaats in Midden Frankrijk) naar Assisi. 

Hij hoefde er niet lang over na te denken of hij deze uitdaging aan zou gaan. 

Want een uitdaging is het. In 2015 hebben welgeteld 167 man de route afgelegd. Ook al zijn er in 2016 

weer meer “credenziali” uitgereikt, ook dan nog is dit een stille, nieuwe route. Volgens de berichten zou 

het een fysiek zware route zijn en het zou lastig zijn onderkomens te vinden. Dat appelleert aan de mix 

die het pelgrimeren zo aantrekkelijk maakt: pelgrim, avonturier, zoeker, ontmoetingen onderweg. 

De route voert door de Morvan, les Dombes en komt langs het grote Karthuizer klooster “La Grande Char

treuse”. Dan steekt het de Alpen over op de plek waar Hannibal met zijn olifanten gelopen heeft, langs de 

Mont Cenis. En het voert over de Povlakte ten Westen van Turijn, over de Apennijnen met haar voortdu

rend klimmen en dalen, uiteindelijk door Toscane naar Umbrië en Assisi. 

Chemin de Paix 

De Chemin de Paix is ontstaan toen Françoise Olislaeger en haar man Dominique (beiden lid van de Fran

se seculiere – derde - orde van Sint Franciscus) in 2002 overwogen een wandelroute uit te zetten naar 

Assise. Zoals bekend is dat de geboortegrond van de stichter van de Franciscaanse orde, Franciscus Ber

nadone.  Als startplaats kozen ze Vézelay, waar in 1217 de eerste Franciscaanse priorij ten Noorden van 

de Alpen gesticht is. Het pad volgt daarmee geen „oude bestaande” pelgrimsroute maar is geheel nieuw. 

De samenstellers van de route hebben zich met name laten leiden door bestaande Grande Randonée-

routes. Deze zijn gericht op wandelplezier en minder op het vinden van een route van A naar B. In de 

praktijk houdt dat in: veel omwegen, heel mooie paden, weinig onderkomens; en als ze er zijn, zijn het 

vaak de (wandel) gite d’etappes of de accueil pèlerin bij particulieren die de pelgrimsgeest en Sint Francis

cus een warm hart toedragen. 

door Vincent Oomen 

vfm.oomen@hotmail.com 

Lees verder volgende bladzijde 

http://www.musee-grande-chartreuse.fr/en/
http://www.musee-grande-chartreuse.fr/en/
mailto:vfm.oomen@hotmail.com?subject=Chemin%20d'Assise
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Ontmoetingen 

Vincent vertelt graag over zijn ontmoetingen. Nee, niet met pelgrims, die zijn op deze 
route amper te vinden, maar met de gastvrijheid onderweg. Bij de bron in het dorp, 
wordt hij rond het middaguur aangesproken, Heb je dorst? Heb je honger?. En een 
dorpsbewoner neemt hem mee, een reusachtig middagmaal wordt de vreemde voor
geschoteld, meer nog dan hij op kan. 

Of, bij de entree van een dorpje, zoekend naar een slaapplaats en moe van de lange 
zware dag stopt er naast hem een klein autootje. De bestuurster draait het raampje 
omlaag en vraagt: 'Bent U die Nederlandse Pelgrim? Dan slaapt U vanavond bij mij!' 
Niets gevraagd, zomaar gekregen.  

 
Of, als op het einde van de dag het onweer al in de verte rommelt, hij het dorpspleintje 
passeert en hem toegeroepen wordt: 'Maison Béthanie, daar is altijd plaats….! Een 
toevluchtsoord voor vreemdelingen, buitenlanders, vluchtelingen.' 

 
Of wanneer hij, de wanhoop nabij, geen onderdak gevonden, bij de derde telefonische 
afwijzing verzucht: 'Wat nu?' De vrouw aan de telefoon hoort de vertwijfeling en zegt: 
'Geen nood, blijf zitten waar je zit, ik bel terug. Er is altijd een oplossing, heb vertrou-
wen.'  

’s Avonds wordt je onthaald door vreemden, ’s ochtends neem je afscheid van vrien
den. 

Lees verder volgende bladzijde 
Inhoud 



De  tocht is zwaar, zwaarder dan de Via Francigena. Veel bergen en als je te vroeg ver
trekt, veel sneeuw in La Chartreuse en de Alpen. De idioot stijl stijgende Pas de la Co
che met de sneeuw tot aan de knieën. De smalle Via Alta op de Apennijnen, een spoor 
verloren in het hoge gras ... Ben je gezond, dan is het goed te doen. De route naar Assi
si is nog niet betreden door velen, er zijn nog niet overal rifugio’s. Soms moet je in een 
hotelletje je heil zoeken, maar vaker nog zijn er gezinnen die een pelgrim graag gast
vrijheid verlenen. Inspirerende mensen, die geïnspireerd willen worden door de pel
grims op hun pad. 

Het pad is overwegend goed aangegeven, en al loop je soms ook fout, dat hoort bij het 
gaan. Soms vloek je op het pad, is het te stijl of te keiig, onder water gelopen of loop je 
juist langs de grote baan. Overwegend is het mooi met vergezichten, wonderschoon. 
Uren, dagen lang loop je in de stilte, in de natuur, in eenzaamheid om pas als je in het 
dorp je slaapplaats regelt, weer onder de mensen te komen.  

Je loopt in de natuur, kan uren lang, dagenlang, de gedachten de vrije loop laten, je 
laten inspireren. Het kan een echte pelgrimage worden, zoals bedoeld door de route
planners, zoals verwacht door de gastvrije gezinnen onderweg. Als je maar wilt. 
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Route 

Vincent maakte een vergelijking tussen zijn tochten naar Santiago, Rome en Assisi. Hierin geeft hij elementen weer 
zoals afstand, moeilijkheidsgraad,  hoogtepunten, kosten en nog veel meer. Je kan het hier bekijken.  
Zijn uitgebreide verslag van de tocht van Vézelay naar Assisi kan je hier bekijken.  
Ook op de pagina ‘andere inspiratie bronnen’ op onze website wordt deze route behandeld. 

Inhoud 

http://pelgrimswegen.nl/wordpress/wp-content/uploads/Vereniging/Publicaties/Nieuwsbrief/NB35_Bijlage_Routes_VincentOomen.pdf
http://pelgrimswegen.nl/wordpress/wp-content/uploads/2016/08/Vincent_Oomen_Assissi.pdf
http://pelgrimswegen.nl/vooraf-aan-rome/routes/wandelroutes/andere-inspiratiebronnen#ChemindAssise
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Inhoud 

Gidsen voor het OLAV’s pad  

door Fokko Bos 

Door de overweldigende drukte op de Camino zijn er steeds meer mensen die de rust van andere pel
grimsroutes zoeken. Wandelen naar Rome is daarvoor een goedalternatief, maar ook elders blijken er ve
le pelgrimsroutes ontsloten en beschreven in wandelgidsen. De route van Oslo naar Trondheim (Nidaros 
Kathedraal) bijvoorbeeld krijgt steeds meer aandacht; er is nu zelfs een voorbeeldige uitgave in het Ne
derlands verschenen. 

Nadat Ria Warmerdam het Olavspad had gelopen, besloot ze met een in 
Noorwegen wonende vriendin van de route een wandelgids te schrijven. 
Het enthousiasme spat ervan af en je krijgt zin om meteen op stap te gaan. 
Prettig beschreven met veel mooie fotografie en natuurbeschrijvingen, die 
de aantrekkelijkheid van het boekje zeer vergroten. 
In navolging van de Franse topoguides voor de GR-paden gebruiken ze to-
pografische kaartuitsnedes 1:50.000  in kleur en zelfs met hoogteprofielen. 
En er staan erg veel gegevens in over de mogelijke accommodaties, maar 
meestal heb je geen keus!. 

Jammer genoeg is de overzichtelijkheid van een topoguide niet overal ge
volgd, zodat het doorzoeken nogal lastig is. Er ontbreekt een plaatsnamen
register en de overzichtskaart is zonder de uitsnedes per etappe  

 

Ook in 2016 kwam een deeltje uit over de Olavsweg. Dat was in de serie "Der 
Weg ist das Ziel" in de fameuze reeks Outdoor Handbuch in herkenbaar geel. 
De kaartjes zijn verkleind tot 1:150.000 , dus onderweg nauwelijks bruikbaar. 
Daarnaast kan je GPS-tracks gebruiken , die zijn te 'herunterladen'. 

 

 

Voor de volledigheid wil ik nog even de heruitgave noemen uit 2015 van de toenmalige Cicerone Walking 
guide : Pilgrim Road to Nidaros van Alison Raju. Een prima gidsje, maar jammer genoeg voldoet de carto-
grafie 1/100.00 niet erg, zeker in vergelijking met de uitgave van Ria Warmerdam. De zeer ervaren schrijf
ster van pelgrimsgidsen heeft deze heruitgave ondergebracht bij het Noorse Museum Forlaget  

Formaat: 13 bij 19cm, 279 blz. ISBN: 9788283050264 

Auteur: Ria Warmer  

Formaat: 12,5 cm bij 21 cm , 190 blz. 

ISBN: 978-90-822510-0-5 uitgegeven door: Op vrije voeten 

Noorwegen: Olavsweg Auteur: Hannah Engler; 

Klein formaat :11,5 bij 16,5 cm, 256 blz.   

ISBN: 978-3-86686-479-5 Uitgave: Conrad Stein Verlag  
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Sulla strada 

Krokus of niet soms? Soms niet. 

door Luc Gregoir, advies Titia Meuwese 

Tip: Help de aarde niet om zeep! 

door Luc Gregoir 

In centraal Italië vanaf half september tot oktober kom je ze soms te
gen. Op het eerste gezicht denk ik: gele krokussen? Maar een en ander 
schijnt hier niet te kloppen, zelfs voor mij als amateur op dit gebied. 
Krokussen in het najaar? En zijn ze niet groter? Al heb je wel krokussen 
die in het najaar bloeien. Navraag leert me dat dit er geen zijn. Hun 
naam luidt Sternbergia Lutea, genoemd naar graaf Kaspar Moritz von 
Sternberg, de auteur van het plantenboek 'Revisio saxifragarum'. Ze be-
horen tot de familie van de Amaryllidaceae en die omvat niet meer dan 
zeven soorten: vijf herfstbloeiers en twee voorjaarsbloeiers. Waar
schijnlijk behoren ze tot de planten die in de Bijbel bedoeld worden als 
’de leliën des velds’. Hun natuurlijk verspreidingsgebied is het Oostelijke 
Middellandse zeegebied tot aan de Kaukasus. Ze “overzomeren” in war
me droge grond tot ze in de herfst bij de eerste regen uit hun rust wor
den gewekt.  

Meer kans dat je ze zult tegenkomen bieden de echte krokussen, zoals 
hier de crocus verna. Al in de vroege lente in de Apennijnen zie je ze 
verschijnen. Een eenvoudig middel om het onderscheid te maken is te 
kijken naar het aantal meeldraden. Een stenbergia heeft zes meeldra
den en een krokus drie. 

De tentpelgrim is dan weer familie van de huisjesslak en zeult zijn hele 
hebben en houwen met zich mee, waarbij iedere gram er een is. Daar 
hoort ook zeep bij. Van een vriendin kreeg ik de tip om babyzeep te ge
bruiken. Dit zijn zachte zepen zonder al te veel schadelijke stoffen waar 
je mee kan wassen maar ook je kleding een beurt geven en je kookpotje 
proper maken. Dat heeft zo zijn voordelen, drie flesjes in plaats van 
één, het is overal te verkrijgen en wordt in kleine volumes (150-250ml) 
verhandeld. Per fiets moet je ook op je gewicht letten maar kan je je al 
wat meer permitteren. Daarom neem ik als ik per fiets reis ook Marseil
le zeep mee voor de kleding. Je kan het tegenwoordig in vlokken krijgen 
zodat je met een beperkte hoeveelheid in een zakje verder kan. Niets is 
zo leuk als je tent opslaan bij een riviertje, maar als je je ecologisch wilt 
gedragen gebruik dit dan niet als wasbak. Probeer eerder je wasjes te 
doen aan een pomp of een eindje verwijderd van het beekje. Een stevi
ge plasticzak of iets dergelijks zal je er dan wel moeten bijnemen, maar 
denk dan maar: we doen het voor het milieu! 

http://www.pacificbulbsociety.org/pbswiki/index.php/Sternbergia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Krokus
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Donderdag een ferme schok, zo vernemen we via een radiobericht. Daags 

nadien komen we aan in Tuoro en onze buur Filipe loopt met zijn kleintje 

over de weg. En …? Niets speciaals bij hem; bij Antonio hogerop wel veel 

gerammel, maar gelukkig niets gebroken. Maar in Norcia c'è un disastro! 

De basiliek San Benedetto is er erg aan toe. Twee dagen later: na een heer-

lijk ontbijt hebben we ons verspreid als we in geen tijd het huis uit stor

men, de straat op. Het is er weer! We prijzen ons gelukkig: behalve dan-

sende kroonkandelaar die moeilijk rust vindt, is alles overeind gebleven en 

hervatten we onze bezigheden. Later die morgen in de dorpsbar, waar dag 

in dag uit de TV aan staat, wordt het onheil getoond dat ons met rust gelaten heeft.  

De kerk San Benedetto in Norcia ligt nu helemaal tegen de vlakte. De eeuwenoude basiliek die al in de 

zestiende, achttiende en twintigste eeuw zware aardschokken te verwerken kreeg wist zich altijd te her

stellen. Zal ze er nu ook weer in slagen? In Norcia werd  Benedictus van Nursia rond 480 geboren. Sint 

Benedictus bouwde verder op de traditie van uitgeweken Egyptische en Syrische christenen die in ge

meenschap leefden. Hij werd de grondlegger van de West-Europese kloosterorden en is stichter van het 

klooster van Monte Cassino. Bijzonder voor zijn orde was de lokale verbondenheid: zijn kloosters zouden 

vergroeien met het gebied waar ze zich bevonden. Een monnik die het klooster binnentrad zou het niet 

licht verlaten. 

Norcia is ook de stad waar we langs kwamen als we de Monti Sibillini introkken, dat stukje Italië dat onze 

Italiaanse hemel was. Vandaar gaat het snel hogerop naar de Monte Vettore. Daar wordt het vlug stiller 

en het uitzicht weids. Dit gebied was in 1970 het decor van de film Fratello Sole, Sorella Luna van Franco 

Zeffirelli. Als in de zomer vele rivieren droog staan is het heerlijk om in het koude water van de Nera dat 

altijd blijft stromen te zwemmen. Water dat zich langzaam maar gestaag losmaakt uit het karst-gebergte 

en gevoed wordt door de smeltende sneeuw in de hoogvlakten. Op de televisie zien we de verspreide 

dorpen waar amper nog een huis overeind staat en wegen die geblokkeerd zijn door rotsblokken. De 

commentator heeft het over 22.000 mensen die hun huis niet meer in kunnen. Buiten is het nu veiliger 

dan binnen. Ik denk terug aan het hevig onweer waarvoor we ooit de Vettore zijn ontvlucht naar Castel

lucio… Waar moeten we nu schuilen?  

La Valnerina, tussen hemel en hel opzoek naar zijn nieuw evenwicht 

Inmiddels zijn er nog af en toe kleinere aardbevingen in het 
gebied, maar zonder nieuwe schade. 
 
Norcia, is het vertrekpunt van de Cammino di San Benedetto 
die naar Monte Cassino loopt. Als gevolg van de aardbeving is 
het vertrekpunt van deze pelgrimstocht nu in Cascia. 
 
De Franciscusweg loopt langs de rand van dit gebied en kruist 

de rivier de Nera maar kan nog gevolgd worden, wel is de 

aquaduct in Spoleto op sommige tijdstippen niet toegankelijk. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Monastery_of_St._Benedict_(Norcia)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Benedictus_van_Nursia
https://en.wikipedia.org/wiki/Sibillini_Mountains
https://youtu.be/uOXv0Ns1ylQ
http://www.norcia.it/en/ideas-for-trips/castelluccio-plateau-sibylline-mountains.aspx
http://www.centrometeoitaliano.it/terremoti-in-tempo-reale-italia-mondo-ingv/?refresh_cens
http://www.camminodibenedetto.it/
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Gezien, gelezen, gehoord 
Overnachten 

Het kan regenen. Dat deed het zowat één op de drie dagen tijdens 
mijn tocht van Rome naar  Antwerpen in 2012. Maar het kan ook 
regenen, regenen, regenen. Dat ondervond ik op weg naar Wattwill 
in Zwitserland waar ik doorweekt aankwam en mijn toevlucht moest 
nemen in een hotel van het soort waarvan ik er tijdens mijn be
roepscarrière al teveel gezien had. Gelukkig wist ik door te dringen 
tot de chauffagekelder waar ik mijn bottinen en kleding een warme 
nacht kon bezorgen. 

Regenen, dat bleef het de hele nacht en de volgende dag. Het duur
de niet tot de middag of de nattigheid had zijn weg gevonden tot op 
mijn vel en ik mijn hoop stelde op één van twee tavernes om van 
kleren te wisselen. Niet dus, beide hadden ze een sluitingsdag en 
dus maar in een bushokje van bovenkleding gewisseld in de weten
schap dat deze het ook niet lang zouden houden. Ik had mijn doel 
gezet op de abdij Fischingen die ik bij de voorbereiding van mijn reis 
op google earth gespot had, zonder te weten of ik er hoe ook te
recht zou kunnen. Onzeker zette ik mijn tocht voort, want een ande
re oplossing voor de nacht in deze bosrijke omgeving zag ik niet 

echt. Maar het kan ook meevallen. De abdij met een aantal benedictijner paters bleek pelgrims welkom 
te heten: alles was voorzien voor de pelgrim maar behalve ikzelf was er geen andere pelgrim te bespeu
ren. Dat ik mij als enkeling tussen de paters bevind spoort me aan om s’ morgens in de vroege uren de 
metten bij te wonen. Als ik me door de gangen naar de kapel begeef, word ik voorbij gesneld door paters 
die haastig bezig zijn hun habijt goed te trekken en er blijkbaar op getraind zijn om het maximum uit hun 
nachtrust te halen. Een pater grijpt me in de kapel bij de kraag en gebiedt me naast hem te komen zitten. 
Hij loodst me mee door de zangboeken die kriskras volgens een vaststaand ritueel doorkruist worden. 
Deze gemeenschap van jonge tot stokoude paters vertelt een verhaal dat niet te verwoorden is en ook 
niet geheel te bevatten is, maar wel heel beklijvend.   

De volgende dag op weg naar Winterthur word ik ingehaald door een man met wie ik aan de praat raak. 
Hij is als opvoeder met drie jongens een tochtje aan het maken en legt me uit dat hij een goed geregeld 
leven lijdt. Hij werkt twee jaar, dan gaat hij een jaar op stap waarna hij weer een baan zoekt en de cyclus 
zich hervat. Als hij verneemt dat ik van plan ben op de camping te overnachten, belt hij zijn vriendin om 
te zeggen dat ik zal langskomen om op hun appartement te overnachten. Zelf heeft hij dienst die nacht, 
maar dat mag zijn gastvrijheid niet beletten. Zwitsers? Ze zijn toch niet zo rigide als het stereotiepe beeld 
dat ik van hen had. 

De abdij ligt in het district Thurgau op een St Jacobsweg door Zwitserland. 

 Ik betaalde in 2012 € 30,00 voor overnachting en avondmaal 

Tel. +41 (0)71 978 72 50 e-mail: benediktiner@klosterfischingen.ch 

De abdij van Fischingen 

door Luc Gregoir 

http://www.benediktiner-fischingen.ch/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Metten_(gebed)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Habijt
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Gezien, gelezen, gehoord Rome 
Een geprek met rector Hugo Vanermen 
door Luc Gregoir 

In Omnes 13 van maart jl. schetste Leo Baeten de geschiede-
nis van San Giuliano dei Fiamminghi, de kerk der Vlamingen. 
In de nieuwsbrief van november 2010 wijdde Ruud Brugge-
man er ook een artikel aan.  Dat eindigde hij met de opmer-
king: ‘Nu denk ik, dat het voor onze Vlaamse en Nederlandse 
leden en aspirant- Romegangers ook interessant is om meer 
concreets te horen over wat Sint Juliaan te bieden heeft aan 
diensten en activiteiten voor pelgrims.’  

Reden genoeg om rector Hugo Vanermen te Rome op te zoeken en hem de vraag te stellen. Graag 
maakt hij plaats voor mij in zijn goedgevulde agenda.   

De rector heeft in 1997 zijn ambt opgenomen als opvolger van mgr. Quintens. Op dat ogenblik was hij 
reeds geruime tijd archivaris en lid van de raad van beheer van de stichting. Hij legde dan ook de basis 
voor de ontsluiting van het unieke archief dat zich in de kerk bevindt. 

De lichten worden een voor een aangestoken, zodat we de kapel in volle glorie kunnen zien. Tot voor 
enkele maanden had hier iedere zondag een viering plaats voor Belgen in Rome. Maar de ontkerkelij
king is ook hier een feit, zodat deze zijn stopgezet en er nog maar eens per jaar een dienst plaats vindt, 
en wel ter gelegenheid van koningsdag. Daarnaast wordt er nagenoeg maandelijks een barokconcert 
georganiseerd met gerenommeerde ensembles. Af en toe komt er een verzoek van een groep Vlamin
gen om de kapel te bezoeken, maar vaak wordt dit gezien als een tussenstop van de duizend en één an
dere zaken die er in Rome te bekijken vallen. En dat is veel te kort, meent de rector. Ik moet bekennen 
dat ik na een uurtje uitleg van de pater verbaasd ben dat er al zoveel tijd is overgegaan. Het verhaal is 
dan ook een boeiende uiteenzetting van ononderbroken duizend jaar ‘Vlaamse’ pelgrims. Vlaanderen of 
Fiamminghi is een begrip dat in de loop der tijd mee geëvolueerd is met het politieke landschap. Graag 
maakt de rector tijd vrij om mensen te woord te staan, als ze er zelf de tijd voor willen nemen én als ze 
dit een tijdje op voorhand laten weten. Want naast de stichting heeft hij nog het beheer van drie andere 
organisaties en zijn mogelijkheden zijn niet onbeperkt. Pelgrims (te voet of per fiets) 
uit de periode sinds de recente opbloei van het fenomeen heeft hij - op een drie- à 
viertal na - nog niet op bezoek gehad. Een vergelijking met de kerk der Friezen dringt 
zich hier op. De stichting staat - in tegenstelling tot de Kerk der Friezen – los van het 
Belgisch episcopaat en moet zichzelf bedruipen. Dit brengt met zich mee dat de mid
delen beperkt zijn en het niet mogelijk is de kerk permanent te bemensen. Met als 
gevolg bestaat er ook geen Oorkonde di San Giuliano dei Fiamminghi. 

Ik verzoek rector Vanermen een blik te mogen werpen op de archieven. Tussen de 
talrijke stukken tref ik pelgrimsregisters uit de zeventiende en achttiende eeuw. De 
boeken zijn consciëntieus gerestaureerd.  Het doet me wel wat om hier de pelgrims 
met naam, herkomst en dag van aankomst vermeld te zien staan, een beetje mist dat 
optrekt. Mevrouw Yolande Lammerant inventariseerde nauwgezet de 21.213  namen 
en voegde er statistieke aan toe. Een onderwerp waar we nog op terug zullen komen.  

Meer informatie vind je op de website www.sangiuliano.org . Een video reportage kan je hier bekijken. 

Inhoud 

http://www.sangiuliano.org/
https://vimeo.com/121076279
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Parlare l’italiano (11) 

door Leo Baeten  

Met Kerstmis wordt in kerken en huiskamers een 
kerststal neergezet. Dat gebeurt in nagenoeg alle lan
den van de wereld, maar de kerststal danken we aan 
de Italianen. Het was Franciscus van Assisi (1182-
1226) die in 1223 voor het eerst een kerststal bouwde 
in het vlak bij Rieti gelegen dorpje Greccio. In een grot 
op een helling van de Apennijnen vierde Franciscus 
het kerstfeest rond een rotsblok waarop Jezus lag op 
wat stro. Achter het rotsblok stonden Maria, Jozef, 
een os en een ezel. Franciscus bouwde wat nu een 
levende kerststal genoemd wordt. Van die eerste 
kerststal bleef dus geen tastbare herinnering over. 

Een uitzondering vormde het stro uit de kribbe. Thomas van Celano, de eerste biograaf van Franciscus, 
schreef in 1228 dat het stro goed bewaard werd in de hoop dat God daardoor ezels en andere dieren zou 
genezen. Vrouwen lieten tijdens een zware bevalling iets van het stro op zich leggen en konden daarna 
hun kind vlot ter wereld brengen. Geen heiligenverhaal zonder mirakel, zeker in die tijd!   

Een halve eeuw na de dood van Franciscus, in 1288, werd een franciscaan tot paus gekozen. Deze Nico
laas IV was de eerste paus uit de gelederen van de franciscanen. Lang duurde zijn pontificaat niet; hij 
overleed al in 1292. In die vier jaar heeft Nicolaas IV nauwelijks iets gedaan wat hem een plaats in de ge
schiedenis opleverde, maar hij haalde wel beroemde kunstenaars naar Rome om de Sint-Jan van Latera
nen en Santa Maria Maggiore te verbouwen en te verfraaien. Zo gaf hij de opdracht om een kerstgroep te 
vervaardigen die een plaats moest krijgen in de Santa Maria Maggiore. Deze pauselijke basiliek beschikte 
over een reliek met het hout van de kribbe dat in de 7e eeuw door pelgrims meegebracht was uit het hei
lig land. Natuurlijk is de authenticiteit van de reliek zeer twijfelachtig, maar door haar ouderdom wel eer
biedwaardig. De kerstgroep was bedoeld om als decoratief element naast de reliekschrijn geplaatst te 
worden. 

De kerstgroep werd in 1291 gemaakt door de Florentijnse kunstenaar Arnolfo di Cambio (1240-
1300/1310), ook wel bekend als Arnolfo di Lapo. Hij was een veelzijdig architect, beeldhouwer en steden-
bouwkundige. Di Cambio bouwde o.a de dom van Florence. Van zijn hand is ook het bronzen beeld van 
Petrus dat in het schip van de Sint-Pieter staat. Sinds eeuwen wordt door pelgrims de voet van dit beeld 
gekust of gestreeld, waardoor de voet grotendeels afgesleten is. De kerstgroep die hij in opdracht van 
paus Nicolaas IV maakte bestaat uit vijf marmeren beelden: Maria met Jezus op haar schoot, Jozef die op 
een stok leunt, de koppen van de os en de ezel boven een voederbak, de neergeknielde oudste koning en 
de naast elkaar staande twee overige koningen. De kerstgroep straalt een aandoenlijke eenvoud uit en 
getuigt van de armoedige omstandigheden van de geboorte van Jezus. Het Mariabeeld is niet of niet hele
maal authentiek. Het beeld is mogelijk in de 14e eeuw gemaakt ter vervanging van het verloren gegane 
origineel, maar het kan ook zijn dat het origineel in de 16e eeuw aan de toenmalige kunstzinnige opvattin
gen is aangepast. Behalve het Mariabeeld en dat van één van de koningen hebben de beelden een platte 
achterkant (haut-reliëf). De kerstgroep moest alleen van de voorzijde zichtbaar zijn en werd kennelijk te
gen een muur of in een nis naast de reliekschrijn met het hout van de kribbe opgesteld. De oudste kerst
groep is nog steeds te bewonderen in het museum van de Santa Maria Maggiore.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Arnolfo_di_Cambio
http://www.bezienswaardighedenrome.com/basiliek-van-santa-maria-maggiore/
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Wat zijn getallen waard? 
door Ben Teunissen   

De eindredacteur vroeg me om eens wat meer cijfers rond het pelgrimeren naar en van Rome op te spo
ren. Weliswaar zijn er op de ledenvergadering van 19 november al veel cijfers over onze vereniging door 
de penningmeester toegelicht. Maar die cijfers bedoelen we hier niet zozeer. 

Onze collega’s van Het Genootschap publiceren vol trots de getallen van de in Santiago gearriveerde pel
grims. Dat waren er onlangs in 2016 al 272.434; en er worden al aantallen van tegen de half miljoen ver
meld voor het Heilige Jaar 2021! 

De Roomse kerk heeft nog niet zo’n goed geoliede organisatie, die de hoogte van getallen het pr-werk 
laten doen. Natuurlijk ben je in Rome al snel een pelgrim: elke dag bezoeken immers duizenden mensen 
de Sint Pieter, alleen de afgelopen maand stond het Pietersplein al drie zondagen vol met zo’n 20.000 
‘pelgrims’.  

Maar Pelgrimswegen naar Rome hanteert natuurlijk andere normen: je bent pas een te registeren pel
grim wanneer je een groot deel van de tocht naar (of van) Rome wandelend of fietsend hebt afgelegd. 
Gelukkig hebben we ook voor Rome enkele bewijsstukken, zoals het Testimonium (Sint Pieter) of een 
Oorkonde (Kerk van de Friezen). Met zo’n document wordt ook binnen onze vereniging het aantal pel
grims, dat in Rome is aangekomen, vastgelegd.  Op de website vind je nu 59 namen van leden die dit jaar 
zijn aangekomen in Rome! Er moet dus ergens nog veel telmateriaal rondzweven. Zeker wanneer je bij
voorbeeld weet, dat er zich dit jaar ruim 150 pelgrims op weg naar Rome hebben gemeld in de kathedraal 
van Canterbury. Therese Heslop, hoofd bezoekers van de kathedraal, ziet vooral de laatste tijd het aantal 
pelgrims elk jaar verdubbelen. Een rekensom leert dat er dan in 2020 misschien wel 2500 pelgrims met de 
Via Francigena in Canterbury kunnen starten?  

Misschien dat pelgrims fietsend of wandelend op weg naar Rome zichzelf als getal gewoon minder be
langrijk vinden? Dat er voor hen heel andere waarden gelden? 

Staat je naam nog niet vermeld in het overzicht dat je kan raadplegen onder het menu Vereniging > Pel
grims aangekomen? Laat het ons in ieder geval weten met een mail aan info@pelgrimswegen.nl. 

mailto:info@pelgrimswegen.nl?subject=Register
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Pelgrimeren is “wandelen met een plus”.. 

door  Arnold Spijker 

Foto Kerknet—Hasselt 

Van zondag 2 tot zondag 9 juli 2017 organiseert het bisdom Hasselt een pelgrimstocht in het kader van 
“50 jaar bisdom”. Een eenvoudige manier om kennis te maken met een goed georganiseerde manier 
van pelgrimeren. Een voorbereiding wellicht ook voor onze eigen (individuele) pelgrimstocht. 

De tocht vertrekt in Maasmechelen. In zeven dagen gaat het via Lanaken, Maastricht, Eijsden, Noorbeek, 
Klooster Wittem en Gemmenich naar een afsluiting in de Sankt Foillankirche te Aken. 

Er is een eigen kookploeg. Er zijn minibusjes. 

Voor deze tocht had ik een interview met Deken Luc Herbots. 

Geef eens drie redenen waarom u mensen aanraadt om deel te nemen? 

Eén: samen op weg gaan schept verbondenheid. Bij elke pelgrimstocht gebeurt het wonder opnieuw: 
mensen, die volstrekt vreemd waren aan elkaar, vormen na enkele dagen een hechte groep. 

Twee: pelgrimeren is een fijne vorm van “samen groeien in geloof”. Het stappen werkt verstillend. Er komt 
van alles los. En onderweg praat het makkelijk. Het samen bidden en samen vieren zijn sterke momenten. 

Drie: onze tocht loopt doorheen een prachtige streek. Het Limburgse Heuvelland ligt vlak over de grens, 
maar is voor de meeste Vlamingen toch “een verborgen parel”. 

Stappend onderweg zijn brengt ook een grotere spirituele openheid teweeg. 

Luc Herbots organiseerde als jonge kapelaan, samen met jonge college-priesters, tochten voor jongeren. 
Met 35 jongeren vertrokken ze naar Assisi. In de loop der jaren is hij zo met honderden jongeren een 
eindje mee op weg gegaan. Een onvergetelijk avontuur. Sinds 4 jaar is er een werkgroep die zich op vol
wassenen richt. 

Hoeveel wandelervaring heeft iemand nodig om met de Pelgrimstocht van het 50 jaar Bisdom mee te 
doen? 

Niet veel: er is elke dag een keuze tussen een tocht van 10, 15 of 20 km. Ieder kan dus mee “op zijn maat”. 

Lees verder volgende bladzijde 

Inhoud 
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 Wat vindt u zelf het goede van Pelgrimeren? 

Pelgrimeren werkt verstillend, stimuleert ontmoeting, helpt mensen om meer voeling te krijgen met hun 

innerlijke kern, opent mensen voor het religieuze,… .Stappend onderweg zijn brengt ook een grotere spiri-

tuele openheid teweeg. 

Waarom een tocht naar Aken? 

Voor dit feestjaar zochten we een brede formule, haalbaar voor ieder die mee op weg wil gaan. Doordat 

we in de buurt blijven, sparen we transportkosten. Bovendien kunnen we een keuze bieden qua overnach-

tingsstijl (residentieel of avontuurlijk) én voor de dagelijkse etappes (10, 15 of 20 km). Halverwege kunnen 

ook gezinnen met jonge kinderen aansluiten. Een andere reden is dat we heel wat banden hebben met 

onze buurbisdommen Roermond, Luik en Aken. 

Heeft u zelf persoonlijke ervaring met pelgrimeren? 

Zelf stapte ik in 2000 vanuit Tongeren naar Santiago de Compostela. Sinds 1990 

waren we al bezig met pelgrimstochten voor jongeren. 

Waarom doet de organisatie dit?  

We zijn ervan overtuigd dat pelgrimeren een goede hedendaagse pastorale 

werkvorm is: de vrijheid en het zoekende karakter spreken nieuwe mensen aan. 

Wie is de organisator?  

De organisator is: de diocesane werkgroep Pelgrimspastoraal. Dit is een ploeg van een tiental mensen. 

Wat doet/wil de Organisatie? Organisator? 

Tijdens het werkjaar bieden we een zevental dagwandelingen en een pelgrimstweedaagse aan. In de zo-

mer een avontuurlijke pelgrimstocht en een iets meer comfortabele pelgrimsreis.  

We leggen steeds het accent op het inhoudelijke gebeuren. Pelgrimeren is voor ons “wandelen met een 

plus”. 

Vertel eens iets over die werkgroep Pelgrimspastoraal… 

We bieden jaarlijks een zevental dagtochten aan. Telkens is er een thema. Onderweg zijn er zogenaamde 

“opstapjes”: na een inhoudelijke aanzet stappen we een tijdje in stilte en vervolgens kan er al wandelend 

worden uitgewisseld.  

In oktober is er een pelgrims tweedaagse. 

Tijdens de zomer bieden we avontuurlijke pelgrimstochten aan (met overnachting in gîtes) maar ook pel-

grimsreizen (hotelformule).  Zo trokken we al naar Compostela, Assisi, Mont-Saint-Michel,… 

Hoe kunnen mensen meer informatie krijgen? 

Er zijn reeds twee infomomenten geweest. Maar al deze info is nu terug te vinden op onze website: 
www.pelgrimswandelingen.be. Klik op “eerstvolgende activiteit” en dan op “meerdaagse pelgrimstoch-
ten”. Daar vinden geïnteresseerden ook een inschrijvingsformulier en verdere contactinformatie.  

Inhoud 

http://www.pelgrimswandelingen.be
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 Het aantal Romepelgrims dat de behoefte voelt een boek te schrijven 
over de ervaringen en belevenissen van hun fiets- of wandeltocht is 
groot. En dat is een goede zaak. Velen houden dagboekaantekeningen 
bij en besluiten na thuiskomst deze aantekeningen te verwerken tot 
een boek. Dat heeft een belangrijke functie voor het verwerken van de 
soms existentiële gevoelens en gedachtes die zo’n once-in-a-lifetime 
ervaring oproept. Je hebt immers een hoop geweldige ontmoetingen 
opgedaan, immense schoonheid beleefd, extreme (weers-) omstandig
heden doorgemaakt en momenten van intens geluk en soms ook van 
wanhoop en tegenslag meegemaakt. Daarvan wil je graag getuigen. En 
het is natuurlijk geweldig om als aandenken aan je unieke ervaring een 
tastbaar object in handen te hebben, dat de ultieme bekroning vormt 
van je heroïsche project. Een boek dat je aan je kinderen en kleinkin
deren, vrienden en kennissen kunt geven en dat je ook zelf later nog 
eens kunt teruglezen om de reis in je leunstoel te herbeleven. Prima 
idee dus! 

Maar dan komt de vraag: hoe maak ik van mijn verhaal een leesbaar 
boek? Hoe schrijf ik een boek dat misschien ook voor anderen buiten 
de eigen familiekring interessant is en van het begin tot het einde blijft 
boeien? Beschrijf ik mijn belevenissen van dag tot dag, beperk ik mij 
tot de hoogte- en dieptepunten, zet ik er mooie foto's bij om mijn ver
haal te verbeelden, beschrijf ik ook de emoties die ik tijdens mijn pelgri
mage heb doorgemaakt?  

Johannes Elzinga schreef niet een, maar wel drie boeken van samen 
ongeveer achthonderd pagina's over de voettocht naar Rome die hij 
samen met zijn vrouw Frieda tussen 2007 en 2016 maakte. "Te voet op 
weg naar de Eeuwige Stad" luidt de titel, waarvan het eerste (Van 
Maastricht tot Vogezen) in 2009 en het tweede deel (Van Vogezen tot 
Sint Gotthard) in 2011 verscheen. Het zou me niet verbazen als hij met 
de totale omvang van zijn verhaal in kwantitatieve zin een record heeft 
gebroken. Dat is - naast de prestatie van de wandeling zelf - een indruk
wekkend gegeven. Maar is het ook een grote literaire prestatie? 

Het laatste deel (Van Sint Gotthard tot Rome), verscheen afgelopen zo
mer en beschrijft het stuk dat geografisch de tweede helft van de tocht 
is, maar voelt - in Elzinga’s woorden – ‘alsof we de eindstreep naderen.’ 
Elzinga heeft een vlotte schrijfstijl: lichtvoetig, ironisch en af en toe 
grappig.  

Inhoud 

Boekbespreking ‘Te voet op weg naar de Eeuwige Stad’ 

 door Arnoud Boerwinkel 

Lees verder volgende bladzijde 

Foto’s  Johannes Elzinga  
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Zoals de uitspraken in rondborstig Fries waarmee de echtelieden elkaar 
midden in het Toscaanse landschap bestoken. Of wanneer hij zichzelf 
beschrijft als kredietpelgrim, als ze halverwege Italië een rekening per 
creditcard betalen. Of wanneer hij het heeft over Ingrid, verwijzend 
naar zijn Duitse reisgids, geschreven door Ingrid Retterath.  

Ook beschrijft Elzinga een hoop leuke ontmoetingen met bijzondere 
mede-pelgrims en “localo’s”, voorzien van aardige citaten van zijn ge
sprekspartners. Daarmee is het van tijd tot tijd een aangenaam lees
baar reisverslag geworden. Ook dist hij een hoop interessante, (kunst-
)historische en culturele wetenswaardigheden op over de plaatsen die 
hij op zijn tocht passeert. Die informatie is soms zo gedetailleerd, dat 
het als reisgids zou kunnen dienen, ware het niet dat het nodige kaart
materiaal daarbij ontbreekt.  

Maar Elzinga vliegt bij de beschrijving van de details waarmee hij zijn 
pagina's vult wat mij betreft regelmatig uit de bocht. Hoe relevant is 
het dat de lezer weet dat het VVV kantoor aan het eind van het seizoen 
gesloten is, dat Johannes zijn pet afzet omdat het hard waait, waar ze 
de picknick nuttigen, welke fruitsoorten allemaal in het ontbijt zijn ver
werkt en welke drankjes en hapjes ze op elk terras consumeren? En is 
het echt nodig van elke overnachting de prijs te vermelden? 

"Schrijven is schrappen" en "In die Beschränkung zeigt sich der 
Meister". Het zijn de bekende mantra's van het schrijverschap, waar
van je je –zeker als schrijver van een reisverhaal - bewust moet zijn 
wanneer je een groter publiek wil aanspreken. Het is jammer, dat Elzin
ga niet de kans heeft benut om iets meer spanning in zijn verhaal te 
verweven, want de ingrediënten daarvoor waren zeker aanwezig. Hoe 
spannend is immers niet het gegeven dat je de derde etappe van de 
reis aanvangt in de wetenschap dat de diagnose MS bij je is gesteld. 
Welke angsten en onzekerheden roept dat op, bij jezelf en bij je wan
delmaatje en hoe voelt het om daarmee op stap te gaan en deson
danks uiteindelijk de tocht te volbrengen? Want dat hij zich door die 
afschuwelijke ziekte niet heeft laten weerhouden, én dat hij de tocht 
geheel op eigen kracht heeft uitgelopen: dat mag wel de grootste ver
dienste van dit project worden genoemd! 

Inhoud 

Te voet op weg naar de Eeuwige Stad 

 door Arnoud Boerwinkel 

Te voet op weg naar de Eeuwige Stad door Johannes Elzinga 

Uitgeverij Free Musketeers, Zoetermeer 

Website: http://www.friedaenjohannes.nl/index.html 

http://www.friedaenjohannes.nl/index.html
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Dommel in de winter 
niet in maar bouw aan 
je conditie. Hier vind je 

alvast wat tips. 

Prikbord 

Pelgrimswegen voor Rome is aanwezig op Facebook,  

Pelgrimswegen voor Rome is aanwezig op Facebook.   

Je kan een berichtje in eigen naam plaatsen door te klikken op het ikoon bericht 

rechts in het logo. 'Wil je iets uit naam van de vereniging plaatsen, of heb je vra

gen … stuur dan een mail naar Everdiene Geerling  

De slides van de presentatie Fietswegen naar Rome, 

gegeven op de ontmoetingsdag te Houten kan je hier 

bekijken. 

PICCIONE VIAGGIATORE REISBEURS     

zondag 5 februari 2017: 9.30—12.00 uur  

Naar jaarlijkse gewoonte delen Anfiteatro-leden gewapend 

met enkele boeken, foto’s en landkaarten hun Italië-

reiservaringen met de bezoekers aan deze reisbeurs. Ook 

pelgrimswegen naar Rome zal aanwezig zijn.  

 

Locatie: Bibliotheek van Sint-Niklaas op het H.Heymanplein 3, Sint Niklaas, BE 

De toegang is gratis 

 

Foto Luc Gregoir  

https://www.allesoversport.nl/artikel/meer-bewegen-ga-wandelen/
https://www.facebook.com/PelgrimswegenRome/
mailto:everdiene@xs4all.nl?subject=Bericht%20voor%20facebook%20Pelgrimswegen
https://www.facebook.com/PelgrimswegenRome/
https://www.facebook.com/PelgrimswegenRome/
http://lucgregoir.be/uncategorized/presentatie-fietsroutes-naar-italie/
http://www.anfiteatro.be/Activiteiten.htm
http://bib.sint-niklaas.be/
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De weg is poëzie De weg is poëzie 

hoofdredactie Luc Gregoir—eindredactie  Arnoud Boerwinkel 

Storm Thogerson: 'Tree of half life' 

Willem Elsschot in Tsjip 


